ACCEPTATIEVOORWAARDEN
BATTERIJEN
1. ALGEMEEN :
Wij aanvaarden loodstartbatterijen, huishoudelijke batterijen o.a. uit AEEA,
nikkelcadmiumbatterijen en batterijen uit elektrische wagens of hybride wagens en
batterijen uit elektrische fietsen.
2. LOODSTARTBATTERIJEN :
Hier maken we een onderscheid tussen de batterijen afkomstig van personenwagens en
vachtwagens en deze afkomstig uit hefwerktuigen (tractiebatterijen) :
2.1. Loodstartbatterijen uit personenwagens en vrachtwagens :
2.2.

onderscheiden verschillende types : met zuur, droge of met gel;
mogen met zuur aangeleverd worden;
mogen enkel in lekvrije bakken vervoerd worden en elke bak moet
voorzien zijn van een overeenstemmende gevarensticker (zie onderaan);
Opgelet : vanaf transport van meer dan 1000 kg valt het transport onder de
ADR-wetgeving;

Loodstartbatterijen uit hefwerktuigen (tranctiebatterijen) :
-

de batterijcellen zitten meestal in een metalen kast en kunnen als dusdanig
of los aangeleverd worden;
worden dergelijke batterijen in metalen bak aangeleverd dan wordt er 10%
van het gewicht doorgerekend aan nul-tarief voor de metalen kast;
tractiebatterijen in metalen kast dienen aangeleverd te worden op degelijke
houten paletten en goed vastgebonden met spanriemen of krimpfolie.

EURAL CODE :

16 06 01*

: loodaccu’s

3. NIKKEL CADMIUMBATTERIJEN :
Zijn batterijen die hoofdzakelijk in treinen worden gebruikt;
Worden gratis afgehaald door Bebat;
Kunnen gratis aangeleverd worden.
4. BATTERIJEN UIT ELECTRISCHE WAGENS & FIETSEN (Lithium-ion Li-on
batterijen):
Deze batterijen zijn zeer brandbaar en dienen dus steeds uit de wagen of fiets te
worden verwijderd vooraleer deze (wagen of fiets) naar de shredder gaat;
Li-on batterijen moeten in een brandvrije bunker worden opgeslagen voor ze op
transport aan.
Aan de verwerking hangt een kostenplaatje
5. HUISHOUDELIJKE BATTERIJEN (Alkaliebatterijen, Li-on batterijen, Nikkelmetaalhybride batterijen)
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ACCEPTATIEVOORWAARDEN
Zijn de kleine batterijen uit hoofdzakelijk huishoudelijke AEEA en electronische
toestellen (computers, gsm..enz);
Worden gratis afgehaald door Bebat;
Kunnen gratis aangeleverd worden en gedeponeerd in de bebat-boxen die ter
beschikking staan.
EURALCODE :

16 06 04
16 06 05

: alkalibatterijen
: overige batterijen en accu’s

6. GEVARENSTICKER TRANSPORT LOODSTARTBATTERIJEN
Bij transport van lekvrije bakken met batterijen dient elke bak gemerkt te worden met
minimaal 1 ADR-sticker.
Deze sticker moet onmiddellijk zichtbaar zijn bij het openen van de vrachtwagen.
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